
 

 

 
2e termijn, 28 oktober 
 
 
Voorzitter; 
Voor ons ligt de eerste begroting van dit nieuwe college en het zal niemand verbazen als ik zeg dat 
de PvdA daar erg tevreden over is. Het is een begroting voor het jaar 2015, en 2015 wordt een 
bijzonder jaar. De gemeente gaat namelijk veel extra taken krijgen op het gebied van de zorg. In 
de media wordt wel gesproken over de grootste decentralisaties ooit. Dat is natuurlijk spannend. 
Daarnaast is het ook een jaar waarin verder moet worden gebouwd aan het gezond maken van de 
financiële positie van onze gemeente en dat betekent dat geld voor nieuw beleid niet zonder meer 
voorhanden is. Maar met deze sluitende begroting waarin wordt toegewerkt naar een financieel 
gezond Brummen ziet de PvdA verdere stappen in de goede richting. 
 
Ik wil in dit betoog aandacht vragen voor vier onderwerpen: de zorg, het loket in Eerbeek, de 
centrumplannen voor Eerbeek en Brummen en tenslotte werkgelegenheid 
 

1. De gemeente zal met ingang van 2015 veel taken op het gebied van de zorg krijgen: 3 
decentralisaties. Dat zal niemand zijn ontgaan en daar is in dit gemeentehuis de afgelopen 
tijd heel hard aan gewerkt.  
In het werkveld wordt gezegd: decentralisatie betekent niet alleen een transitie (overdracht 
van taken van het Rijk naar de gemeente), maar ook een transformatie (verandering, 
zorgtaken anders invullen). Dat is ook logisch, want de gemeente moet het doen met 
minder geld. Dus zorgaanbieders en inwoners zullen de zorgtaken anders moeten gaan 
invullen, want het wordt niet vanzelf goedkoper. Je moet niet als een konijn in de 
koplampen blijven staren, niks doen en hopen dat alles vanzelf wel goed zal gaan.  
Dit college had dat heel goed in de gaten en is daar al druk mee bezig geweest, o.a. door 
een verandering van de lokale structuur. Bovendien was daarom zowel in het 
coalitieakkoord als in het bestuursprogramma opgenomen dat we 5% van het WMO budget 
reserveren voor nieuwe initiatieven in de zorg.  
De PvdA vindt dit echter niet explicitet in de begroting terug, en daarom dienen we, samen 
met het CDA en Lokaal Belang, een motie Lokaal Maatwerk in, waarbij we het college 
oproepen om 5% van het WMO budget inderdaad te reserveren voor nieuwe initiatieven in 
de zorg en daar actief beleid op te voeren. Daarmee kunnen we mogelijk geld besparen, 
maar we hopen zo bovendien de zorg verder te verbeteren. We vinden het daarbij van 
belang dat de initiatieven uit de samenleving en het lokale maatschappelijke middenveld 
komen, zodat we de transformatie kunnen stimuleren. 

 
En hoe kunnen wij als raad onze controlerende taak uitoefenen, als het om de zorg gaat? 
Met alle nieuwe taken hebben we het over een groot deel van de begroting. Maar het gaat 
niet alleen om geld. Als Raad willen we ook graag volgen hoe het hele proces verloopt, of 
onze inwoners goede zorg krijgen, of er niemand tussen wal en schip valt. De PvdA, 
Fractie Wijnhoven, Lokaal Belang en het CDA dienen daarvoor een motie Monitoring van 
de zorg in. We willen een werkgroep van raadsleden instellen die met ambtelijke 
ondersteuning criteria gaat vaststellen voor de vraag welke informatie, op welk moment 
naar de raad gaat, zodat de raad haar taken goed kan uitvoeren. 
 
Ik wil dit kopje afsluiten met een opmerking over een wonderlijke passage uit de bijdrage 
van de VVD in Gemeente Thuis, namelijk:  " VVD blijft strijden voor het persoonsgebonden 
budget".  
We hebben in deze Raad vaak gesproken over het persoonsgebonden budget en we zijn 
het er allemaal over eens dat dit een belangrijk recht is voor burgers. Dit recht is ook 
vastgelegd in nationale wetten, in het gemeentelijke beleid en ook in de verordeningen die 
we onlangs samen hebben vastgesteld. En, ere wie ere toekomt, het is aan de 
opmerkzaamheid van mevrouw van Wijnhoven en mevrouw Berends-van Loenen te 
danken dat daarbij ook de puntjes goed op de i zijn gezet. We zijn het tot nu toe steeds 



 

 

eens geweest over het persoonsgebonden budget, dus waar wil de VVD voor blijven 
strijden?  
  

 
2. Loket in Eerbeek.  

In het geheel van uitgaven op de begroting een betrekkelijk kleine uitgave, maar wel eentje 
die de emoties hoog heeft doen oplopen. Voor veel inwoners van Eerbeek staat het sluiten 
van dit loket symbool voor de achteruitgang in hun dorp. Daarnaast staat een 
gemeenteloket ook symbool voor communicatie tussen burger en gemeentelijke overheid. 
In onze verkiezingscampagne hebben we gezegd dat wij een loket in Eerbeek terug willen.  
Omdat er op dit moment experimenten lopen in Nederland, waarbij paspoorten thuis of op 
het werk worden bezorgd, heeft dit college een voorstel gedaan waarbij een loket wordt 
geopend in Eerbeek voorzien van alle functies, maar waarbij in afwachting van landelijke 
regelgeving nog een uitzondering wordt gemaakt voor het ophalen van paspoorten. Het 
aanvragen kan dus wel, maar alleen het ophalen nog niet. De PvdA kan zich hierin vinden. 
Laten we alvast doen wat kan, zonder teveel op ontwikkelingen vooruit te lopen. 

  
            Terugkomend op diezelfde bijdrage van de VVD in Gemeente Thuis: daar wordt beweerd  
            dat het loket wordt betaald uit een verhoging van de ozb. Hoe komt de VVD bij dit verband 
            tussen ozb en het loket? Werd de sluiting van het loket dan gebruikt voor een verlaging van  
            de ozb? 
 

3. Dat brengt ons op het volgende onderwerp: de open plekken in Eerbeek en in  Brummen, 
die moeten worden ingevuld. In Eerbeek liggen deze ontwikkelingen al jaren stil en is het 
de vraag hoe je milieu-eisen, industrie en woonruimte met elkaar verbindt. Dat dat allemaal 
heel ingewikkeld is, is intussen bekend. Daarom is het goed om te weten dat onze 
wethouder daar heel druk mee bezig is en dat partijen op dit moment constructief met 
elkaar in gesprek zijn. Natuurlijk is ook de PvdA, net als velen, heel nieuwsgierig naar de 
vorderingen, maar tegelijkertijd begrijpen we dat processen tijd nodig hebben. 

 
4. De ontwikkelingen in het centrum van Eerbeek raken natuurlijk ook het belang van 

werkgelegenheid. Mede daarom is het van groot belang dat dit proces goed verloopt.   

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid. Door de 
invoering van de Participatiewet wordt de gemeente namelijk vanaf 2015 verantwoordelijk 
voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Dat zal niet 
gemakkelijk worden, zeker niet gezien het feit dat de middelen daarvoor beperkt zijn. Maar 
de PvdA ziet met tevredenheid dat dit college hier actief beleid op voert, bijvoorbeeld met 
projecten zoals “Brummen scoort!” waarbij lokale ondernemers als ambassadeur optreden 
en geprobeerd wordt om nieuwe banen te vinden, niet alleen voor mensen met een 
arbeidsbeperking, maar ook voor mensen die al lang langs de kant staan van het 
arbeidsproces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Motie van IPV over RTV Veluwezoom.  Eenmalig extra geld in afwachting van herijking 
subsidiebeleid door wethouder Tuiten. Geld is al begroot. 

 
 
 
 
 
Voor amendement 2 en de moties 1, 2, 5 en 10 geldt wat de PvdA betreft dat dat staand beleid is 
danwel een onderwerp betreft waar dit college al druk mee bezig is. Overbodig dus. 
 
 
 
 
Amendement 1 : IPV 
Natuur ipv agrariër.  
Suggereert een tegenstelling. Maar agrariërs doen ook veel aan natuurbehoud. Kunnen een 
belangrijke meerwaarde hebben in het sociale domein als zorgboerderij.  
 
Amendement 2: VVD 
20.000 euro extra voor de buitenruimte van de Dobbelsteen. 
Eerst goed onderzoek doen naar mogelijkheden met bijbehorende kosten. 
 
Amendement 3: VVD en IPV 
Afvalstoffenheffing. 
Alle tarieven gaan omhoog, en gft-afval wordt gratis.  
 
 
 
 
Motie 1: IPV 
30 km zones. 
Overbodig, want staand beleid. Niet bij enkelvoudig kruispunt, maar bij onderhoud van een weg of 
substantieel weggedeelte. 
 
Motie 2: IPV 
energieneutraal in 2030 
" College komt op korte termijn met een notitie" met " ambities in lijn met de motie". 
Dat eerst afwachten. 
 
 
Motie 3: IPV 
GFT inzameling gratis. 
' College wil eerst de inwoners betrekken bij de keuze uit meerdere varianten"  
Dat eerst afwachten. 
 
 



 

 

Motie 4: IPV 
RTV Veluwezoom. 
1400 euro besparing (opheffing programmaraad) gereserveerd te laten voor RTV Veluwezoom. 
Eenmalig goed, in afwachting van herijking subsidiebeleid. 
 
Motie 5: Lokaal Belang 
centrumplan Eerbeek. 
Onze wethouder is hard aan de slag. Hij doet al het mogelijke. 
 
Motie 6: Lokaal Belang 
Kinderboerderij ieder 1500 euro voor ondersteuning naar zelfstandigheid. 
Herijking subsidiebeleid. 
 
Motie 7: PvdA 
Monitoring van de zorg 
Werkgroep van raadsleden gaat indicatoren vaststellen waarmee de raad ontwikkelingen in sociaal 
domein kan monitoren. 
 
Motie 8: PvdA 
Lokaal maatwerk, 5% WMO budget (190.000 euro) reserveren voor nieuwe vormen van zorg en 
participatie. Oproep om hier actief beleid op te voeren. 
 
Motie 9: VVD 
Schaalgrootte Brummen. 
Rapport van Sterk Bestuur in Gelderland afwachten. 
 
Motie 10: VVD 
Weekmarkt Eerbeek in 2015 privatiseren. 
Daar is het college al mee bezig.  
 
 
 
Motie 11: VVD 
WMO-reserve en HV1 
Zo snel mogelijk HV1 afbouwen. 
In 2015 worden gesprekken gevoerd met mensen die aanspraak maken op HV1 om te kijken of zij 
er samen met hun netwerk uitkomen.  
College: " via maatwerk worden alle vormen van huishoudelijke hulp toegepast". Lijkt ons een 
goed uitgangspunt. 
HV1 afbouwen: wasservice, maaltijdservice, glazenwasser, boodschappenservice, huishoudelijke 
hulp. 
 
 
Motie 12: VVD 
Geen inflatiecorrectie bij ozb. Motie uit het verleden moet nu worden uitgevoerd. 
 
 
Motie 13: Fractie wijnhoven 
Contactpersoon zorgtaken. 
Wordt volgens het college op dit moment (bovenregionaal) onderzocht. 
Moet goed over worden nagedacht want:  
wijkteam, clientondersteuning, mediation, klachtencommissie, vertrouwenspersoon.  
Moet goed op elkaar aansluiten. 
 
 
motie 14: Fractie Wijnhoven 
Transparante en controleerbare begroting. 



 

 

Werkgroep van raadsleden oprichten om hiertoe voorstellen te doen. 
Is al een taak van de auditcommissie. 
 
 
Motie 15: CDA 
kanaalbruggen. 
De Coldenhovensebrug eerst. 
Prima. 
 
 
 
 
 
 
 
 


